Regulamin zajęć
Ferie w Bibliotece 2022 „NA ZDROWIE”
§1
1. Organizatorem zajęć „Ferie w Bibliotece 2022” pn. „Na zdrowie” jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Milanówku.
2. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat, zamieszkałych w gminie Milanówek.
3. Terminy i miejsce zajęć: 7-11.02.2022 r., w godz. 12.00-14.00 – Oddział dla dzieci Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Milanówku.
4. Warunkiem uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę jest
akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego
dziecka, które jest uczestnikiem zajęć.
5. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie
się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.
6. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
oraz z powrotem. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za samodzielny powrót dzieci.
7. Osoby uczestniczące w zajęciach są przyprowadzane do placówki nie wcześniej niż 10
minut przed ich rozpoczęciem i odbierane przez rodziców/opiekunów niezwłocznie po ich
zakończeniu.
8. Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pisemnie upoważnione przez rodziców do odbioru
dziecka mają obowiązek każdego dnia zgłosić instruktorowi fakt odbioru dziecka i
podpisywać listę odbioru.
9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są
zobowiązani w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem zajęć podpisać stosowne
oświadczenie. W przypadku gdy dziecko takie po zakończeniu zajęć pozostaje na terenie
biblioteki instruktorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
10.Uczestnicy zajęć mają obowiązek:
a) dostosować się do poleceń Instruktorów
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
c) zachowywać kulturę i higienę osobistą
d) szanować mienie i pomoce dydaktyczne
e) nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia
f) każdorazowo zgłaszać złe samopoczucie Instruktorom.
11.Samodzielne oddalanie się od instruktorów, niezdyscyplinowanie, nie reagowanie na
polecenia, nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu, lub stwarzanie zagrożenia dla
pozostałych uczestników zajęć będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności
wykluczeniem uczestnika z zajęć.

12.Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie
prawni.
13.Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
związane z organizacją zajęć zgodnie z wdrożoną w Bibliotece dokumentacją ochrony
danych osobowych.
14.Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na
potrzeby dokumentujące działalność Biblioteki Publicznej w Milanówku w ramach zajęć
„Ferie w Bibliotece 2022” pn. „Na zdrowie”.
§2
1. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/opiekun prawny jest świadomy stanu zdrowia oraz
kondycji fizycznej dziecka. W dniu, przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun prawny
wypełnia kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia „Zima w Bibliotece 2022” w czasie
pandemii wirusa SARS-CoV-19 (załącznik nr 1).
2. Każde dziecko biorące udział w Feriach w Bibliotece pn."Na zdrowie" ma obowiązek
noszenia maseczki ochronnej podczas zajęć. Obowiązek dostarczenia maseczki dla dziecka
spoczywa na rodzicu/opiekunie.
Rodzice/opiekuni prawni:
• Przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.
• Nie posyłają dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, lub w izolacji.
Dziecko wówczas pozostaje w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Nie pozwalają uczestnikowi zajęć na zabieranie do placówki żadnych przedmiotów, za wyjątkiem
wymienionych w niniejszym Regulaminie.
• Rodzice zachowują odstęp 1,5-2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, dezynfekcja
rąk).

§3
Informacje dotyczące zapisów
1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona (od 8 miejsc do 25 - na Teatrzyk dla dzieci.)
2. Zapisy prowadzone będą oddzielnie na wszystkie zajęcia.
3. Zapisy na zajęcia będą prowadzone od dnia 01.02.2022 r do 04.02.2022 r.
4. Zapisy osobiste w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4.
5. Część zajęć jest odpłatna:
• Fantazyjne Pióro 3D – 5 zł,
• Energiczny teatrzyk – 10 zł,
• Relaks z jogą dla dzieci – 5 zł.
6. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadać kartę Biblioteki Publicznej w Milanówku.
7. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Dla osób, które nie dostały się na listę właściwą zostaje
stworzona lista rezerwowa (5 miejsc).
Regulamin zawiera postanowienia „Procedura zachowania bezpieczeństwa w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Milanówku w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”
(Zarządzenie nr 10/2020 r. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku z dnia
28.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Milanówku w trakcie pandemii SARS-CoV-2).

